Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТА СРЕЩА ПРИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА
На 16-ти март 2018 г., се проведе трета среща по проблемите на енергетиката при министър-председателя Бойко Борисов.
В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите
– Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на
национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и
енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.
Разговорът беше фокусиран върху две основни теми – бъдещето на т.нар. Американски централи и опасността от нова
далавера в енергетиката по линията на поддържане на т.нар. студен резерв и включването в микса на нови централи с
„преференциални цени“. Освен това, беше обсъден напредъкът по договореностите от предходните две срещи, проведени
на 6 и на 21 февруари т.г.
Участниците в срещата постигнаха съгласие, че трябва да се предприемат енергични мерки за прекратяване на договорите
с Американските централи във връзка със съществуването на неправомерна държавна помощ. В хода на разговора бе
констатирано, че е са налице всички предпоставки това да се случи в рамките на няколко седмици.
Беше проведена съдържателна дискусия и във връзка с оптималното управление на т.нар. студен резерв. Потвърдено бе
неувеличаване на средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт. От страна на управляващите беше поет
ангажимент в подготвяния в момента пакет от законови промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които
да не позволят блокиране на либерализацията на пазара, появата на нов тип производители на енергия с
“преференциални цени’’ и участието им в регулирания пазар с такива “преференциални цени’’, което би било
неправомерна държавна помощ.
Подчертана бе и необходимостта от ускоряване на изготвянето и приемането на национална енергийна стратегия до 2030
г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ икономически растеж.
Работодателските организации изразиха своята удовлетвореност от постигнатия напредък. Участниците в срещата се
договориха за продължаване на работата по дискутираните проблеми.
News.bg
√ Работодателите договарят енергични стъпки срещу договорите с Американските централи
Енергични мерки за прекратяване на договорите с Американските централи. За това се договориха по време на трета среща
по проблемите на енергетиката, която се проведе в петък при министър-председателя Бойко Борисов.
Причината за това решение е, че има неправомерна държавна помощ. В хода на разговора бе констатирано, че е са налице
всички предпоставки това да се случи в рамките на няколко седмици.
В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите
- Владислав Горанов, и на енергетиката - Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на
национално представителните работодателски организации - Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и
енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.
На срещата е обсъдено и оптималното управление на т.нар. студен резерв. Потвърдено бе запазване на средногодишната
стойност на студения резерв от 500 МВт. От страна на управляващите беше поет ангажимент в подготвяния в момента
пакет от законови промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които да не позволят блокиране на
либерализацията на пазара, появата на нов тип производители на енергия с "преференциални цени"" и участието им в
регулирания пазар с такива "преференциални цени"", което би било неправомерна държавна помощ.
Участниците в заседанието при премиера подчертаха необходимостта от ускоряване на изготвянето и приемането на
национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ
икономически растеж.
Разговорът беше фокусиран върху две основни теми - бъдещето на т.нар. Американски централи и опасността от нова
далавера в енергетиката по линията на поддържане на т.нар. студен резерв и включването в микса на нови централи с
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"преференциални цени". Освен това, беше обсъден напредъкът по договореностите от предходните две срещи, проведени
на 6 и на 21 февруари т.г., обобщиха участниците в срещата.
Припомняме, още преди 3 години се обмисляше за подписване на нови договори с т.нар. Американски централи - (ТЕЦ Ей
И Ес Гълъбово и ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3). Тогава министърът на енергетиката Теменужка Петкова, (която бе на
този пост и по време на втория кабинет "Борисов" - б.р.) доказа лошото финансово състояние на Националната
електрическа компания (НЕК), като посочи, че дефицитът й е около 3,3 млрд. лева, а загубите само за изминалата 2014-та
година са около 590 млн. лева.
Три години по-късно - на 9 февруари 2018 г. стана ясно, че страната ни трябва да плати 3 милиарда лева неустойка на
американските централи при разваляне на договорите с тях. Информацията предостави енергийният министър Теменужка
Петкова пред депутатите от ресорната комисия.
За нас е много важно да защитим нашия национален интерес, подчерта енергийният министър.
Припомняме, енергийният министър Теменужка Петкова опроверга информацията, че се водят преговори за прекратяване
на договорите с американските централи. Тя опроверга и информацията, че е налице становище ЕК за прекратяване на
договорите с двете американски централи".
Ежегодно държавата подпомага американските централи с 333 млрд. лева.
Припомняме, на срещата в Министерския съвет на 6 февруари 2018 г. между работодателите и представители на
правителството депутатът от ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се ускорява прекратяване на договорите с американските ТЕЦове. Това становище тогава бе опровергано от министър Петкова.
Днес+
√ Работодателите договарят енергични стъпки срещу договорите с Американските централи
Енергични мерки за прекратяване на договорите с Американските централи. За това се договориха по време на трета среща
по проблемите на енергетиката, която се проведе в петък при министър-председателя Бойко Борисов.
Причината за това решение е, че има неправомерна държавна помощ. В хода на разговора бе констатирано, че е са налице
всички предпоставки това да се случи в рамките на няколко седмици.
В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите
- Владислав Горанов, и на енергетиката - Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на
национално представителните работодателски организации - Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и
енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.
На срещата е обсъдено и оптималното управление на т.нар. студен резерв. Потвърдено бе запазване на средногодишната
стойност на студения резерв от 500 МВт. От страна на управляващите беше поет ангажимент в подготвяния в момента
пакет от законови промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които да не позволят блокиране на
либерализацията на пазара, появата на нов тип производители на енергия с "преференциални цени"" и участието им в
регулирания пазар с такива "преференциални цени"", което би било неправомерна държавна помощ.
Участниците в заседанието при премиера подчертаха необходимостта от ускоряване на изготвянето и приемането на
национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ
икономически растеж.
Разговорът беше фокусиран върху две основни теми - бъдещето на т.нар. Американски централи и опасността от нова
далавера в енергетиката по линията на поддържане на т.нар. студен резерв и включването в микса на нови централи с
"преференциални цени". Освен това, беше обсъден напредъкът по договореностите от предходните две срещи, проведени
на 6 и на 21 февруари т.г., обобщиха участниците в срещата.
Припомняме, още преди 3 години се обмисляше за подписване на нови договори с т.нар. Американски централи - (ТЕЦ Ей
И Ес Гълъбово и ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3). Тогава министърът на енергетиката Теменужка Петкова, (която бе на
този пост и по време на втория кабинет "Борисов" - б.р.) доказа лошото финансово състояние на Националната
електрическа компания (НЕК), като посочи, че дефицитът й е около 3,3 млрд. лева, а загубите само за изминалата 2014-та
година са около 590 млн. лева.
Три години по-късно - на 9 февруари 2018 г. стана ясно, че страната ни трябва да плати 3 милиарда лева неустойка на
американските централи при разваляне на договорите с тях. Информацията предостави енергийният министър Теменужка
Петкова пред депутатите от ресорната комисия.
За нас е много важно да защитим нашия национален интерес, подчерта енергийният министър.
Припомняме, енергийният министър Теменужка Петкова опроверга информацията, че се водят преговори за прекратяване
на договорите с американските централи. Тя опроверга и информацията, че е налице становище ЕК за прекратяване на
договорите с двете американски централи".
Ежегодно държавата подпомага американските централи с 333 млрд. лева.
Припомняме, на срещата в Министерския съвет на 6 февруари 2018 г. между работодателите и представители на
правителството депутатът от ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се ускорява прекратяване на договорите с американските ТЕЦове. Това становище тогава бе опровергано от министър Петкова.
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Publics.bg
√ Проведе се трета среща по проблемите на енергетиката при премиера Борисов
В рамките на няколко седмици ще бъдат предприети мерки за прекратяване на договорите с Американските
централи
Tрета среща по проблемите на енергетиката се проведе при министър-председателя Бойко Борисов, съобщиха от
Асоциацията на организацията на българските работодатели (АОБР).
В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите
– Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на
национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и
енергийните експерти Константин Стаменов и Румен Радев.
Разговорът беше фокусиран върху две основни теми – бъдещето на т.нар. Американски централи и опасността от нова
далавера в енергетиката, за която предупреждават от АОБР, по линията на поддържане на т.нар. студен резерв и
включването в микса на нови централи с „преференциални цени“. Освен това, беше обсъден напредъкът по
договореностите от предходните две срещи, проведени на 6 и на 21 февруари т.г.
Участниците в срещата постигнаха съгласие, че трябва да се предприемат мерки за прекратяване на договорите с
Американските централи във връзка със съществуването на неправомерна държавна помощ. В хода на разговора бе
констатирано, че са налице всички предпоставки това да се случи в рамките на няколко седмици.
Беше проведена съдържателна дискусия и във връзка с оптималното управление на т.нар. студен резерв. Потвърдено бе
неувеличаване на средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт. От страна на управляващите беше поет
ангажимент в подготвяния в момента пакет от законови промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които
да не позволят блокиране на либерализацията на пазара, появата на нов тип производители на енергия с
“преференциални цени’’ и участието им в регулирания пазар с такива “преференциални цени’’, което би било
неправомерна държавна помощ.
Подчертана бе и необходимостта от ускоряване на изготвянето и приемането на национална енергийна стратегия до 2030
г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ икономически растеж.
Работодателските организации изразиха своята удовлетвореност от постигнатия напредък. Участниците в срещата се
договориха за продължаване на работата по дискутираните проблеми.
Econ.bg
√ Договорите с централите в Марица изток щели да бъдат прекратени до 2 седмици
Това са научили представители на работодателските организации на среща при премиера Бойко Борисов
Налице са всички предпоставки договорите на двете притежавани от американски компании централи в Марица - изток ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал -Марица изток 3" да бъдат прекратени до две седмици. Това са научили
представители на работодателските организации на среща при премиера Бойко Борисов.
Срещата е трета в рамките на два месеца след като бизнес съюзите обявиха готовност за протести, ако проблемите в
енергетиката не бъдат решени.
Преговорите с двете американски централи за прекратяването на дългосрочните им договори за изкупуване на
електроенергията на преференциални цени се водят заради това, че в този си вид те нарушават европейската забрана за
държавна помощ. Преди месец председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев беше
коментирал схемата, която би могла да даде решение - първо да се изчисли каква част от инвестициите в двете централи
вече се е изплатила, а за остатъка да се търси модел за компенсация.
На срещата с бизнес съюзите представители на държавата са ги успокоили и че няма ма допуснат "далавера в
енергетиката" чрез игри със студения резерв и нови мощности с "преференциални цени". Потвърдено е неувеличаване на
средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт. Поет е ангажимент в подготвяния в момента пакет от законови
промени в сферата на енергетиката да се добавят и такива, които да не позволят блокиране на либерализацията на пазара,
появата на нов тип производители на енергия с "преференциални цени’’ и участието им в регулирания пазар с такива
"преференциални цени’’, което би било неправомерна държавна помощ, се казва в съобщението от срещата, изготвено от
Българската стопанска камара, която е ротационен председател на бизнес съюзите.
В срещата са участвали председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на
финансите – Владислав Горанов, и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на държавните енергийни
компании - Български енергиен холдинг, Национална електрическа компания и АЕЦ "Козлодуй", ръководителите на
национално представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на Асоциацията на
индустриалния капитал), Димитър Бранков (зам.-председател на Българската стопанска камара),
Цветан Симеонов (председател на Българската търговско-промишлена палата) и Кирил Домусчиев (председател на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците).
В. Класа
√ Прекратяват договорите с «американските» ТЕЦ
Налице се всички предпоставки до няколко седмици да бъдат прекратени договорите с т.нар. “американски централи”.
Това съобщават от АОБР след трета поредна среща на работодателите с премиера Бойко Борисов.

3

Председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, министрите на финансите – Владислав Горанов,
и на енергетиката – Теменужка Петкова, ръководителите на БЕХ, НЕК, АЕЦ, ръководителите на национално
представителните работодателски организации – Васил Велев (председател на АИКБ), Димитър Бранков (зам.-председател
на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Кирил Домусчиев (председател на КРИБ), както и енергийните експерти
Константин Стаменов и Румен Радев.
Постигнато е съгласие да се предприемат енергични мерки за прекратяване на договорите с Американските централи в
комплекса “Марица-Изток” във връзка със съществуването на неправомерна държавна помощ. Има всички предпоставки
това да се случи в рамките на няколко седмици.
Разгледано е и управлението на т.нар. студен резерв.
Потвърдено бе, че няма да се увеличава средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт.
От страна на управляващите е поет ангажимент в подготвяния в момента пакет от законови промени в сферата на
енергетиката да се добавят и такива, които да не позволят блокиране на либерализацията на пазара, появата на нов тип
производители на енергия с “преференциални цени’’ и участието им в регулирания пазар с такива “преференциални
цени’’, което би било неправомерна държавна помощ.
Страните в срещата са се разбрали за ускоряване на изготвянето и приемането на национална енергийна стратегия до 2030
г., основана на реалистична макроикономическа рамка за догонващ икономически растеж.
Club Z
√ Държавата се готви да прекрати договорите с двете американски ТЕЦ
Тепърва предстоят разговори със собствениците на "ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал - Марица изток 3
Дългосрочните договори с двете американски централи ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал - Марица изток 3" за
задължително изкупуване на електроенергията им ще бъдат прекратени. Това съобщиха от АОБР на след среща на
представители на работодателските организации на среща в петък при премиера Бойко Борисов.
Прекратяването на договорите щяло до стане до две седмици.
По-късно енергийният министър Теменужка Петкова обаче каза, че процедурата ще отнеме няколко месеца, няма как да
приключи за две седмици.
"Тепърва предстоят разговори със собствениците на двете притежавани от американски компании централи в Марица изток - ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал -Марица изток 3" по техните договори. Няма как договорите да се
прекратят за две седмици", каза Петкова, цитирана от "Фокус".
"Оттук нататък може би в следващите няколко месеца ще трябва да се проведат съответни разговори с двете американски
централи. Ще трябва да започне един диалог, в рамките на който ще можем да изясним съответно позициите на всяка
една от страните", допълни тя.
Преговорите с двете американски централи за прекратяването на дългосрочните им договори за изкупуване на
електроенергията на преференциални цени се водят заради това, че в този си вид те нарушават европейската забрана за
държавна помощ. Те са сключени преди да станем член на ЕС. Въпреки това държавата е трябвало да поиска Брюксел да
се произнесе дали договорите съответстват на европейското законодателство, но не го е направила.
Министър Петкова заяви, че "няма решение на ЕК за неправомерна държавна помощ" за двете въглищни централи заради
дългосрочните договори за купуване на тока им по преференциални цени. Тя каза, че с ЕК е съгласувана методика за
определяне на размерите на невъзстановяемите разходи на двете компании. Тя не се ангажира с това каква сума ще трябва
да плати държавата на двете централи като компенсация.
По информация на Mediapool предварителните изчисления за правителствената оферта към американските централи за
компенсациите са за 450 млн. лв. Сумата е грубо изчислена по въпросната методика.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ ТЕЦ "Бобов дол" спря работа
ТЕЦ "Бобов дол" спря работа напълно в петък вечерта.Това съобщи пред БНР изпълнителният директор на дружеството
инж. Емил Христов.
Причините за спирането са профилактика и ниската цена на тока през последните дни.Радиото уточнява, че на борсата
електроенергията в последните дни се купува от 30 до 35 лева за мегават час, което не е в интерес на дружеството да
продължи да работи.
Пояснява се, че дежурните екипи и работещите на непрекъснат режим са на местата си.
Централата ще бъде пусната отново в понеделник с един или с двата 230-магаватови блока според ситуацията и търсенето
на електроенергия на пазара и цените на борсата. В централата работят малко над 900 души специалисти. Пълно спиране
на мощностите на ТЕЦ "Бобов дол" се прави много рядко и при това регулярно, казаха експерти пред националното радио.
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В. Дума
√ Доклад на Брюксел: Дълговете на държавните фирми у нас са 17% от БВП
Енергетиката е секторът с най-големи финансови загуби
Общо задълженията на компаниите, в които държавата притежава най-малко 50% и упражнява контрол, към края на юни
2017 г. възлизат на почти 17% от БВП, пише в доклад на Европейската комисия за България. Според него икономическите
показатели на държавните фирми у нас са по-лоши, в сравнение с останалите страни членки и частния сектор. По
показателя възвръщаемост на собствения капитал, рентабилността на държавните предприятия в повечето сектори е
значително по-ниска от тази в частния сектор. По подобен начин държавните компании в България функционират по-зле
по отношение на капиталовата и трудовата ефективност в сравнение с частния сектор и с другите държави от общността. В
документа пише още, че енергетиката е секторът с най-големи финансови загуби и държавните фирми в този сектор са
най-задлъжнелите.
По статистически данни енергийните дружества у нас бележат ръст на приходите през първите девет месеца на миналата
година, заради сравнително високите цени на електроенергията. Това подобрение обаче е на фона на останалите влошени
финансови показатели. Националната електрическа компания намалява загубите си, но нейните дългосрочни задължения
вече надхвърлят 3 млрд. лева. В транспортния сектор двете железопътни държавни предприятия имат задължения на
стойност 2,6% от БВП.
Според Брюксел корпоративното управление на държавните предприятия продължава да бъде предизвикателство. Като
основен проблем в доклада на ЕК се посочва, че в много случаи има неясноти около регламентирането на държавната
собственост. Освен това съществуват празноти и неточности във финансовата отчетност, а назначенията на управленски
длъжности се извършват без провеждане на състезателни процедури. Политическото влияние върху икономиката е
прекалено високо, което е вреди на прозрачността и добрите стандарти за управление на високо равнище, твърдят от
Европейската комисия.
Investor.bg
√ Нов етап в развитието на трудовия пазар
Някои от най-трайно наложените регионални дисбаланси обаче са все още ясно видими, пише в анализ на Института
за пазарна икономика
Годишните данни на НСИ за развитието на пазара на труда през 2017 г. потвърждават предварителните оценки за
продължаващо подобрение в големи части от страната. Наред с рекордния коефициент на заетост от 66,9% на национално
ниво, за пръв път в страната няма област със средногодишен коефициент на заетост на населението на възраст 15-64
години под 55%, пише в свой анализ Явор Алексиев от Института за пазарна икономика (ИПИ).
През 2017 г. разликата между столицата и областта с най-нисък коефициент на заетост на населението в работоспособна
възраст е 19 процентни пункта при нива от 24 процентни пункта през 2008 и 2009 г. Подобни тенденции се наблюдават не
само по отношение на заетостта, но и по отношение на безработицата и икономическата активност. Това свиване на
регионалните различия при показателите за пазара на труда е очаквано, тъй като рекордно високата заетост и почти
отсъстващата безработица в столицата предполагат по-бавната промяна на стойностите на тези показатели в настоящия и
следващи периоди. В същото време икономическият подем се разпростира извън столицата и най-големите градове към
по-малките икономически центрове в страната заради все още по-ниските цени на труда, земята, офис площите и други
фактори.
Спад има и по отношение на стандартното отклонение в коефициентите на заетост в отделните области - от 5,5 процентни
пункта (2016 г.) на 5,1 процентни пункта (2017 г.), което е най-добрият резултат в условията на растяща икономика за
периода от 2005 г. насам. По-ниски стойности на стандартното отклонение се наблюдават единствено в тежките за пазара
на труда 2011-2014 г. Отново, тези данни говорят за по-балансирано развитие на трудовите пазари през 2017 г. в сравнение
с това в предходни периоди.
Въпреки тези положителни новини обаче, някои от най-трайно наложените регионални дисбаланси са все още ясно
видими. Увеличението на броя на заетите през 2017 спрямо 2016 г. е концентрирано предимно в южната част на страната,
като за всеки 4 работни места там е разкривано само едно на север от Стара планина. Най-голям абсолютен ръст на броя
на заетите се наблюдава в област Пловдив (33 хил. души), следвана от област Стара Загора и столицата (по 16 хил. души),
а най-голям спад – в областите Хасково (-2 хил. души), Габрово (-1,5 хил. души) и Видин (-1,4 хил. души). Коефициентът на
заетост на населението на възраст 15-64 години се увеличава в почти всички области на страната с изключение на Габрово
и Видин, където е отбелязан минимален спад, а без особена промяна остава показателят за Варна и Сливен.
Въпреки относително по-добрата 2017 г., е очевидно, че пазарът на труда в някои региони на страната продължава да
изпитва проблеми. Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Разград и Сливен са не само областите с по принцип най-нисък
коефициент на заетост на населението в работоспособна възраст, но и са сред малкото, които все още не са достигнали
предкризисните нива на този показател. Към тази група можем да добавим и Силистра с уговорката, че регистрираната
през 2017 г. заетост от 57%, макар сред най-ниските в страната, е всъщност рекордна за областта.
Приложената интерактивна карта дава възможност за проследяване на тези процеси в годините от 2008 г. насам. Вижда
се, че макар вече в страната да няма области, които да „светят в червено” (т.е. да регистрират коефициент на заетост на
населението в трудоспособна възраст под 55%), общата картина на „наситен юг” и „блед север” продължава да е валидна.
Данните за първото и второто тримесечие на 2018 г. ще покажат до каква степен икономиката в по-бедните области на
страната е успяла да понесе рекордното увеличение на минималното заплащане от началото на 2018 г.
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Перспектива за 2018 г.
Не е изненадващо, че с приближаване на средните стойности за ЕС по отношение на икономическата активност и заетостта
на населението в работоспособна възраст, българският пазар на труда започва да изпитва някои добре познати в другите
европейски страни проблеми като увеличаващия се недостиг на труд. Приетите през последните месеци стъпки в посока
облекчаването на вноса на чуждестранни работници са важна, но недостатъчна стъпка за облекчаването на този недостиг.
През 2018 г. можем да очакваме още по-силен сблъсък между негативните демографски процеси, проблемите с
квалификацията на безработните (а и на част от работещите) и нуждите на трудовия пазар. Настоящият период е рядък
шанс за българското правителство да преосмисли характера на активните политики на пазара на труда. В условията на
рекордна заетост и недостиг на работна ръка мерките за директно създаване на субсидирана заетост са не само лишени
от теоретична обосновка, но могат да се разглеждат като вреден инструмент, който възпира дългосрочната интеграция на
лицата, участващи в тези мерки, в реалния сектор. Последното е жизнено важна предпоставка за придобиването на
практически ценени от бизнеса умения и изграждането на „квалификационен буфер” срещу бъдещи сътресения на
трудовия пазар.
Инертно определяни като „важни”, но все още необлечени в конкретика концепции като „дуално образование”, „учене
през целия живот” и „продължаваща квалификация” трябва да бъдат поставени в центъра на публичния дебат и политики,
ако не искаме в един момент бюрата по труда пак да се окажат пълни, а политиците – изненадани.
Усилия трябва да се насочат и към облекчаване и усъвършенстване на трудовото законодателство, което да насърчи
гъвкавите форми на заетост, включително работата на непълен работен ден.
√ Емил Караниколов: Държавата ще прави категоризация на всички язовири
В държавното предприятие ще бъде прехвърлена собствеността на водоемите – предимно общински, за които
местната власт няма средства да ги поддържат
Държавата ще направи категоризация на всички язовири – кои са големи, кои са малки, а категоризацията на това кои са
опасните язовири вече е готова.
В страната има малко над 6 хил. язовира, като от тях са проверени около 5 700. Над 4 500 от тях са общински. През миналата
година проблемните язовири са били 207, в момента са 131, т.е. много от собствениците са предприели някакви действия,
каза ефира на Българското национално радио (БНР) министърът на икономиката Емил Караниколов.
До дни ще бъде изготвен проект за промени в няколко закона и в Закона за водите, които да позволят държавата да поеме
грижата над язовирите, които общините не са в състояние да стопанисват, това каза миналата седмица министър
Караниколов след проведено извънредно заседание на МС. „Основният проблем е липсата на средства, най-често в
общините. Към момента ние съставяме актове за установяване на административни нарушения, издаваме наказателни
постановления, но това не решава проблема с осигуряване на финансирането“, каза той в интервю за „Хоризонт“ и съобщи,
че в понеделник ще бъде последната среща на всички заинтересовани страни и ведомства при вицепремиера Валери
Симеонов.
„Ще има конкретно уточняване на текстовете. Към момента това, което имаме в пълна яснота е следното – първо ще се
направи категоризация на всички язовири – кои са големи, кои са малки. Второ – готова е категоризацията на това кои са
опасните язовири, по ниво на опасност. Ще се задължат всички собственици и операторите на язовири да имат аварийни
планове при бедствия. Оттук вече говорим за държавното предприятие, където ще бъде прехвърлена собствеността на
абсолютно всички язовири – предимно общински, за които общините нямат средства и възможност да ги поддържат“.
Министър Караниколов каза още, че финансирането на това държавно предприятие ще става през държавния бюджет. В
момента се обсъжда и възможността за създаване на специален фонд, който да генерира средства от стопанската дейност
на тези язовири, ако те имат такава.
„В закона предвиждаме и един анализ, който ще бъде направен за необходимостта дали всички язовири трябва да
съществуват. Най-важното е да успокоим гражданите, че ще има единно звено, което ще отговаря пред всички за
управлението на тези язовири, а не да се прехвърля отговорност“, каза още той.
В предаването „Неделя 150“ министърът на икономиката коментира още и сделката ЧЕЗ. Според него независимо кой е
собственикът на ЧЕЗ, регулаторните органи работят и собствеността няма да повлияе на сметките на потребителите. Той
подчерта, че евентуално влизане на държавата в сделката за ЧЕЗ няма да повлияе на цената на електроенергията за хората.
Участието на държавата в сделката може да гарантира само, че няма да се разпродават стратегически активи, посочи
Караниколов.
„Искам да ви уверя, че в момента е ангажирана и законодателната и изпълнителната власт пред цялото общество, че тази
сделка ще е публична и прозрачна. Не трябва нищо друго да се гарантира. Цената на услугата, която предоставят, се
контролира от КЕВР – това си е така и ще остане така“, каза още министърът.
Club Z
√ Само в 3% от проверените сирене и кашкавал са открити немлечни мазнини
Агенцията по храните не съобщава кои са фирмите нарушители
Само 3% от млечните продукти, проверени миналата година, не са отговаряли на стандартите, съобщи Българската агенция
по безопасността на храните /БАБХ/. Вече втора година по инициатива на БАБХ, комисия от представители на агенцията,
Асоциацията на млекопреработвателите, Националната асоциация на млекопреработвателите и Комисията за защита на
потребителите правят внезапни проверки в търговската мрежа, като на произволен принцип взимат проби от сирене,
масло, кисело, прясно мляко и други млечни продукти, за изследване, което да установи дали се спазват изискванията към
млечните продукти и дали в тях не са вложени немлечни мазнини.
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По предварително споразумение всяка седмица на ротационен принцип представител на една от организациите определя
различни търговски обекти, откъдето всеки член на комисията взима по два вида млечни продукти от различни
производители за лабораторно изпитване.
През 2017 г. са взети общо 169 проби от следните храни: 98 бр. от сирене; 46 бр. от кашкавал; 17 бр. от масло и 8 бр. от
кисело мляко.
При лабораторното изпитване на пробите е установено, че в 5 от тях е имало наличие на немлечни мазнини /в 3 проби
сирене и в 2 проби кашкавал/, което е 2.96 процента установени несъответствия.
За констатираните несъответствия е наредено изтегляне от пазара на тези храни и за преетикирането им като имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко. На нарушителите са съставени и връчени актове за установяване на
административно нарушение.
БАБХ не споменава, кои са били нарушителите миналата година.
Проверките продължават и през 2018, като на продуктите се прави и физико-химичен анализ за съдържание на мазнини,
вода и други показатели.
Econ.bg
√ Възможно е тръбата директно да стигне до българо-турската граница
Газовият проект „Турски поток“ може да мине през България, заяви президентът на Турската асоциация за енергийна
икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът.
„Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ, които да задоволяват нуждите на Турция.
Другата тръба ще бъде за доставки на газ за Югоизточна Европа. Засега плановете са тя да минава по турско-гръцката
граница, а връзката с България да бъде правена през интерконектора между вашата страна и Гърция. Възможно е обаче
да има и промяна в плана и тръбата директно да стигне до българо-турската граница“, заяви Кумбароглу пред БНР.
„В момента България прави всичко възможно да се превърне в газов център на Балканите и да получава синьо гориво през
различни тръбопроводи, минаващи през Турция. Ето защо виждам възможността за промяна на трасето като напълно
реално, но все пак трябва да има много сериозна икономическа обосновка. Крайното решение трябва да бъде взето на
високо ниво“, посочи още той.
„Не мисля, че отношенията между Атина и Анкара в момента могат да станат основна причина за промяна на трасето. За
Турция няма голямо значение, защото все пак става дума за две съседни държави. В крайна сметка говорим за проект, от
който всички печелят. Затова вярвам, че той ще помогне за подобряването на отношенията между страните като цяло",
подчерта президентът на Турската асоциация за енергийна икономика.
Затоплянето на руско-турските отношения слез замразяването им, предизвикано от свалянето на руски изтребител от
турски военен самолет, се случи тъкмо заради енергийните проекти, коментира Гюркан Кумбароглу. „Първо беше
сключено междуправителствено споразумение. Последва проектът за първата атомна електроцентрала в Турция. Честно
казано, мисля, че енергетиката е чудесна възможност за затопляне на отношенията. Трябва да признаем обаче, че тя може
да доведе и до конфликти“, каза Кумбароглу.
√ Ще бъде създаден Туристически инспекторат
Това каза пред журналисти в Народното събрание министърът на туризма Николина Ангелкова по повод сигнал за
мизерни условия в тризвездния хотел „Чифлика пасас ризорт и спа“ в село Чифлика
С изменение в Закона за туризма предлагаме създаването на Туристически инспекторат, за да може Министерството на
туризма да не чака друг орган да го сигнализира с очевидни неща. Това каза пред журналисти в Народното събрание
министърът на туризма Николина Ангелкова по повод сигнал за мизерни условия в тризвездния хотел „Чифлика пасас
ризорт и спа“ в село Чифлика, предаде „Фокус“.
„Да можем да реагираме незабавно и да не се случва това, на което сме свидетели в момента“, заяви тя и уточни, че
промените в закона ще бъдат внесени до месец. „С промените в Закона за туризма, които предстоят, няма да се допуска
функционирането на обекти като този в село Чифлик“, изтъкна Николина Ангелкова. Тя обясни, че през 2015 година хотелът
е стартирал процедура за получаване на 4 звезди, което му е отказано. „Хотелът е обжалвал заповедта ми за отказ, но
естествено е спечелена от нас в съда“, коментира министърът.
„Хотелът използва нерегламентирано в името си „СПА“, а няма сертификат за това по наредбата. Това е още едно
нарушение“, посочи Николина Ангелкова. „Ще бъдем безкомпромисни. Ако се правят дори и малки компромиси и
изисквания в наредбата не се вземат предвид - това се отразява на качеството на българския туризъм“, категорична бе тя.
„Например миналото лято проверихме 10 хотела, които бяха проверявани от КЗП, съставили сме актове на 9 от тях“, обясни
министърът. „Недопустимо е хората да остават излъгани и да се натъкват на такива мизерни условия, както и тези хотели
да рекламират по този начин българския туризъм“, посочи Николина Ангелкова. „Съветвам гражданите, които са имали
такъв лош опит и са изживявали кошмарно пътуване или почивка - да сигнализират, за да предприемаме мерки“, каза още
тя.
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Economic.bg
√ Делян Добрев: Държавата трябва да се меси умерено в частния сектор
Председателят на парламентарната комисия по енергетика смята, че трябва да се внимава с разширяването на
правомощията на КЕВР
Държавата трябва да се меси умерено в частния сектор. Ако дадем функция на регулатора да спира или разрешава сделки
в частния сектор, след месец ще стане така, че ще се одобряват сделки за мандри или хлебозаводи. Това заяви
председателят на енергийната комисия Делян Добрев в предаването „Панорама“ по БНТ.
В студиото присъстваше и депутатът от опозицията Драгомир Стойнев, който обаче смята, че държавата ако не изцяло, то
поне трябва да влезе с някакъв дял в сделката за енергодружеството – така тя ще помогне на собственика на „Инерком“
Гинка Върбакова да затвори финансирането на сделката.
Делян Добрев беше един от първите политици, които обявиха сделката за фалшива новина. В студиото на БНТ обаче той
обясни, че за него, както и за голяма част от българското общество компанията купувач е била непозната, но след проверка
на службите, както ДАНС, така и КЕВР, няма причина за притеснение относно закупуването на ЕРП-то. Добрев обясни, че
щом не са знаели кой е купувачът, това означава, че ГЕРБ няма общо със сделката.
„Това е сделка, която се уговаря в Чехия – сделка между една чешка и няколко български компании. Конкретно този
участник (бел. ред. „Инерком“) за мен беше непознат“, коментира Добрев.
Според него уникалното в Закона за енергетиката е, че регулаторният орган т.е. КЕВР има правомощието да отстрани
мениджмънта на някое енергийно дружество и да сложи друг управител. Цента на тока, също не се определя от
компанията купувач, а отново от регулатора. По тази причина председателят на енергийната комисия смята, че трябва да
се внимава с разширяването на правомощията на КЕВР.
По думите на депутата от БСП обаче държавата трябва да има регулативна роля, но когато става въпрос за държавна
компания, тя може да бъде добър собственик. Той коментира, думи на други политици в медиите, че държавата е лош
собственик и заяви, че приватизацията на ЕРП-тата през 2004 година е била грешка.
„Нито една институция не знае какво се случва – всеки бяга от отговорност. Това е стратегическа инфраструктура и е
нормално да се знае кой е собственик и как ще бъде финансирана тази сделка. Ние не сме спокойни за тази сделка“,
коментира Драгомир Стойнев.
В. Земя
√ Задължават със закон фермери и застрахователи да плащат за защита от бедствия
Вноските за земеделците ще са за обработваема (орна) земя и трайни насаждения, пари няма да се събират за пасища,
мери и ливади
Системата за защита от природни бедствия да се финансира от специален фонд със задължителни вноски от фермерите и
застрахователните компании към Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, предлага земеделското министерство в
рамките на обществена консултация. Вноските на фермерите ще зависят от обработваните площи. Допитването е по
концепция на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието. Към
момента такъв закон не съществува, казва агроминистерството. Целта е да бъде уредено обезщетяването на стопаните за
щети в особено голям мащаб. Природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието според проекта
са градушка, наводнение, суша, пожар и измръзване на култури със съществени негативни последици за стопанството.
Предвижда се преобразуване на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие по Търговския
закон. Държавното предприятие ще въздейства върху градовите процеси и валежите, ще изгражда системи за наблюдение
и предупреждение от наводнения, пожари и измръзване, ще обезщетява фермерите за претърпени вреди. Дейността му
ще се финансира от държавния бюджет, задължителни вноски от земеделските стопани, задължителни вноски от
застрахователите, дарения и приходи от услуги. Предприятието ще формира фонд за превенция и обезщетения, от който
ще бъдат изплащани обезщетения за събития в особено голям мащаб. Предвижда се земеделските стопани да заплащат
ежегодни задължителни вноски за превенция за обработваема (орна) земя и трайни насаждения. Вноски няма да се
плащат за пасища, мери и ливади. Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни
превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, също
ще заплащат задължителна вноска. В рамките на близо месец могат да бъдат пращани предложения по проекта.
√ Китайската CNNC официално е заявила интерес към АЕЦ “Белене“
Китайската държавна ядрена корпорация CNNC официално е депозирала писмо за интерес към проекта за АЕЦ “Белене“,
съобщи енергийният министър Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол. Компанията е депозирала
писмото в Националната електрическа компания (НЕК) в средата на февруари. Петкова припомни, че и Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) също проявява интерес към финансирането на проекта, но има доста условности как той ще
бъде структуриран финансово, каква ще бъде възвръщаемостта и печалбата му. “Такъв проект изисква сериозна
инвестиция, но и много добро структуриране, за да може да върне инвестициите, които са направени“, допълни още
енергийният министър. Тя посочи, че писмото от китайската корпорация ще бъде включено в пътната карта за проекта,
която Министерството на енергетиката готви по искане на Народното събрание. Документът трябва да бъде внесен до 30
юни. От думите на Теменужка Петкова в пленарната зала стана ясно още, че оборудването за АЕЦ “Белене“ вече е на
площадката на бъдещата централа. Строят се нужните навеси, които да защитят съоръженията, съхранявани на открито,
от неблагоприятните метеорологични условия. По проекта България вече е похарчила 3 млрд. лева — за площадката и
оборудването. Той също така е нотифициран пред Европейската комисия през 2007 г. “Всички предпоставки са налице, че

8

това е тема, която е на дневен ред и която трябва да решим с широк консенсус“, допълни Петкова. Заради направените
разходи в енергийното министерство се работи активно, увери ресорният министър. “Не бихме искали да се повтори
историята със старото оборудване, което престоя 20 години на площадката на АЕЦ “Белене“, след което го върнахме
обратно за жълти стотинки. Категорично — подобна грешка не трябва да допускаме“, каза още Теменужка Петкова.
Китайската CNNC е държавна компания, управлявана директно от централното правителство на страната. Тя е създадена
през 1955 година и е първата компания, която е построила ядрена централа на територията на Китай, става ясно от сайта
на китайската корпорация.
В. Монитор
√ Бум на износ на българско зърно от Варна и Балчик
Пристанищата в Балчик и във Варна са пълни с кораби, които чакат да бъдат натоварени с българско зърно за износ. В
момента има невиждан пик на износ на пшеница и царевица, обясняват търговци. Пълни камиони със зърно непрекъснато
сноват из областите Добрич и Варна, на път към двата порта. Причината за силния износ е в това, че търговците трябва да
изпълнят сключените през 2017 г. договори, чиито крайни срокове изтичат в края на март и до средата на април.
Бумът на износа покачи веднага цената на зърното. В момента тон пшеница и тон царевица се купуват за 300 – 310 лева,
срещу 260 лв./т преди два-три месеца. От това печелят българските земеделци, а търговците търпят загуби, тъй като в
световен мащаб цените на житото и царевица падат, заради обилните валежи в Аржентина.
Основните дестинации, за които заминава българското зърно, са страни от Азия, Мароко и Египет, откъдето най-много се
търси европейска пшеница и царевица.
Пазарът на слънчогледа е в тотален застой и цената му се задържа сравнително ниска – 550 лв. за тон.
Състоянието на есенниците в Добруджа към момента е добро, твърдят земеделци. Влагата е в нормални граници и
посевите се развиват добре. Въпреки очакваните резки климатични промени, стопаните се надяват ниските температури
да не повлияят стресиращо на растенията и реколтата да е добра.
Sinor.bg
√ За 10 години отглежданите овце намалели с половин милион
Колкото повече се отдалечаваме от началото на прехода, толкова аграрната статистиката дава все по-ограничена
информация за състоянието на най-уязвимия подсектор от селското стопанство, какъвто е животновъдството. Докато
преди десет години освен броя на отглежданите животни в информационните бюлетини бяха включвани и данни за
размера и числеността на стопанствата, то днес данните са повече от оскъдни. Не, че българинът не си знае каква част от
неговите съселяни зарязаха родния бизнес и тръгнаха да търсят препитание зад граница. Но е редно държавата да знае с
какъв ресурс разполага, защото ще й се налага да прави някакви политики в агросектора. И все пак, да погледнем
последните данни от 2017 година, изнесени от агроведомството, които сравняват числеността във всички подсектори от
животновъдството през миналата спрямо предходната 2016 г.
Макар и с единични проценти, статистиката показва намаление в поголовието при почти всички животни – като се започне
от биволите и млечните крави и се стигне до овцете и свинете. Изключение правят само козите, чийто брой през миналата
година е нараснал до 256,5 хиляди, при 237,5 хил. през 2016 г. Преди десет години обаче отглежданите от българите кози
са били 730,3 хиляди, което показва, че с изчезването на дребните стопанства е отпаднало и това препитание в селата.
Ако погледнем общата картина за развитието на животновъдството през последните 10 години, когато с присъединяването
на страната в ЕС започна подпомагането и на неинтензивните подсектори като животновъдство и зеленчукопроизводство,
ще видим, че отливът от тях продължава.
Сривът в производството е тотален и обхваща всички стада, като най-засегнати са овцевъдите. За последните 10 години
броят на отглежданите овце е намалял с близо половин милион броя, като от 1,784 милиона през 2008 г. през миналата
година те са били едва 1,316 млн. Само да припомня, че през 2008 г. сравнявахме числата с тези от времето преди 1989 г.,
когато годишно в страната се отглеждаха между 6 и 7 млн. овце.
Сериозно намаление се отчита и при млечните крави въпреки финансовите инжекции от Европейския съюз, които отчасти
стопират отлива от това производство. Докато през 2008 г. броят име е бил 343,5 крави, то миналата година те са
наброявали едва 252 хиляди, при 271 хиляди през 2016 г.
Експертите обясняват отлива с пренасочването на интереса към месодайното животновъдство, но и това не е сигурно, като
се знаят проблемите с изкупуването на говеждо месо и липсата на достатъчно лицензирани кланици.
За последното десетилетие леко увеличение се наблюдава единствено при биволите, които от 9,4 хил. броя през 2008 г.
през миналата година са наброявали 12,4 животни. Спрямо 2016 г. обаче статистиката отчита лек спад, тъй като тогава в
страната са били отглеждани 13 хиляди биволи.
Свиневъдството също не е защитено от кризите, тъй като за десет години броят на отглежданите животни е спаднал с
повече от 13%. Докато числеността им през 2008 г. е била 756.1 хиляди, то към първи ноември през 2017 г. пада до 593
хиляди прасета.
В същото време експертите от министерството отчитат, че пред миналата година в кланиците са били заклани 1 065 хил.
броя свине, което е с 3.2% повече спрямо 2016 г.
По отношение на броя на стопанствата и техния вид – малки, средни или големи, статистиката от 2017 г. не дава отговор,
което трудно може да се обясни с призива за „прозрачност“ в дейността на държавните ведомства.
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Money.bg
√ Зaщo нaй-дoбpият мoмeнт дa зaпoчнeтe дa инвecтиpaтe e ceгaшният?
Дaли изчaĸвaнeтo зa нaпpaвaтa нa пъpвaтa инвecтиция нa фoндoвaтa бopca имa знaчeниe? Kpaтĸият oтгoвop e: дa!
Koлĸoтo пo-бъpзo ycпeeтe дa нaĸapaтe cвoитe cпecтeни лeвoвe дa paбoтят зa вac, тoлĸoвa пo-гoлямa щe e пoлзaтa ви в
дългocpoчeн плaн. Bcъщнocт, мoмeнтът, в ĸoйтo зaпoчнeтe дa инвecтиpaтe, e пo-вaжeн, oтĸoлĸoтo cyмaтa, ĸoятo влaгaтe в
aĸции.
He вяpвaтe? Heĸa ĸaжeм, чe нa възpacт oт 25 гoдини зaпoчнeтe дa влaгaтe пo 100 лeвa мeceчнo в гpyпa aĸции. Πpи cpeднa
гoдишнa възвpъщaeмocт oт 8%, cлeд 10 гoдини щe имaтe oĸoлo 18 500 лeвa. Дopи и тoгaвa дa cпpeтe дa oтдeлятe пapи зa
aĸции и ocтaвитe ceгaшния cи бaлaнc, ĸoгaтo cтaнeтe нa 65 щe имaтe нaд 200 000 лeвa.
Aĸo изчaĸaтe дa cтaнeтe нa 45 и влaгaтe пo 250 лeвa мeceчнo пpи cъщaтa гoдишнa възвpъщaeмocт, дo 65-гoдишнa възpacт
щe имaтe eдвa 148 000 лeвa.
Kaĸ мoжe дa инвecтиpaтe пoвeчe и нaĸpaя дa пoлyчитe пo-мaлĸo? B пъpвия cцeнapий щe oтдeлитe 12 000 лeвa зa
дeceтгoдишeн пepиoд oт вpeмe и щe ги ocтaвитe 30 гoдини. Bъв втopия щe инвecтиpaтe 60 000 лeвa зa 20 гoдини.
Дa, миcлитe cи, чe тoвa e вяpнo, ĸoгaтo пaзapитe въpвят нaгope, нo ĸoгaтo ce cpинaт, щe зaгyбитe и виe. Зaтoвa ви e нyжнo
и дoбpe дивepcифициpaнo пopтфoлиo, зa дa ви пoмoгнe дa ce cпpaвитe c тeжĸитe мoмeнти.
Здpaвocлoвният миĸc oт инвecтиции имa зa цeл дa вĸлючвa няĸoи aĸтиви, ĸoитo щe издъpжaт, дoĸaтo дpyгитe ce cpивaт, и
oбpaтнoтo.
Cъщo тaĸa имaтe нyждa oт тъpпeниe. Иcтopиятa мoжe и дa нe ce пoвтapя, нo шaнcoвeтe в дългocpoчeн плaн пaзapът нa
aĸции дa въpви cилнo нaгope ca виcoĸи. Πpocтo пoглeднeтe бeнчмapĸoвия Ѕ&Р 500. Oт cъздaвaнeтo cи пpeз 1957 гoдинa дo
фeвpyapи 2018 гoдинa тoй ocигypявa cpeднoгoдишнa възвpъщaeмocт oт oĸoлo 7% или 10,3%, aĸo peинвecтиpaтe
дивидeнтитe.
A тoзи дocтa дълъг пepиoд oт cpeдaтa нa 50-тe гoдини дo днec вĸлючвa мнoжecтвo cлyчaи, в ĸoитo пaзapитe ca въpвяли
нaдoлy - нo пo-ĸъcнo винaги ca възcтaнoвявaли зaгyбитe и ca пpoдължaвaли нaгope.
Зaтoвa нe ocтaвятe пaзapнaтa вoлaтилнocт - или пpocтo oтлaгaнeтo, дa ви paзĸoлeбaят дa инвecтиpaтe oщe ceгa.
Дарик
√ Три поуки от президентските избори в Русия
Нямаше никакво съмнение, че Владимир Путин ще бъде преизбран за президент, но изборите в Русия откроиха три поуки:
че на Кремъл не му е лесно да мобилизира избирателите, че либералната опозиция трудно преодолява разделенията, а
комунистите не успяват да се обновят, предаде АФП.
Избирателната активност е исторически ниска, отбелязва АФП. Тъй като нямаше никакво съмнение в резултата и реално
нямаше кампания на Путин, Кремъл направи всичко възможно да убеди руснаците да отидат да гласуват, както с
всевъзможни стимули, така и с натиск над чиновници, работници и студенти, но също и с измами за пълнене на урните.
Въпреки тези усилия резултатът е един от най-слабите в постсъветска Русия и ще бъде още по-слаб, ако се потвърди
прогнозата на института ВЦИОМ за 63,7% избирателна активност - твърде далеч от 70-те процента, които Кремъл си бе
поставил за цел според редица медии.
За властта беше важно да не се създаде впечатление, че липсва ентусиазъм сред избирателите да гласуват отново за
президент, ценен за твърдостта си на международната сцена, но и след четири години спад в жизнения стандарт. АФП
цитира политолога Александър Баунов от центъра Карнеги в Москва, че може би ниската активност се дължи на не толкова
масирани измами, както на предишните избори: "Изглежда преброяването е честно в най-силно наблюдаваните райони",
казва той.
С кандидатурата си Ксения Собчак, бивша телевизионна водеща и през последните години опозиционна журналистка,
предизвика изненада в началото на кампанията като алтернатива на главния опозиционер на Кремъл Алексей Навални.
Дъщеря на покойния либерален кмет на Санкт Петербург Анатолий Собчак, политически наставник на Путин, тя бе
възприета като "проект на Кремъл", замислен да противодейства на призивите на Алексей Навални за бойкот на изборите.
Но тя обяви снощи, че смята да продължи политическата си дейност. Занапред тя ще трябва да се опитва да преодолее
различията с Навални. Според Баунов "това е историята на две различни опозиции: Навални залага на сваляне на режима,
а Собчак - за промяна на режима отвътре".
Комунистическата партия породи изненада, като издигна за кандидат Павел Грудинин, милионер и сталинист, който
извоюва второ място за комунистите, но постигна по-слаб резултат от кандидата им Генадий Зюганов през 2012 г. Баунов
се съмнява в политическото бъдеще на Грудинин, както и в каквото и да било обновление на Комунистическата партия.
"Лицата са нови, но политиката им е старата", казва експертът, цитиран от АФП.
Profit.bg
√ Разнопосочна борсова търговия в началото на седмицата
Азиатските акции се търгуват разнопосочно днес - на фона предпазливостта на инвеститорите, предвид очакванията за
вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ.
Японският Nikkei увеличи загубите си и в крайна сметка се понижи с 0.9%.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI днес губи 0.35%, докато китайският CSI300 отчете лек ръст.
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Предпазливостта не бе ограничена само до Азия, като юнските фючърсни контракти на S&P 500 поевтиняват с 0.3%, а
фючърсите на FTSE губят 0.2%.
Уолстрийт записа ръст в петък, но основните индекси отчетоха понижения за седмицата. Dow Jones изгуби 1.57%, S&P 500
се понижи с 1.04%, а технологичният Nasdaq падна с 1.27%.
Всичките 104 анализатори, участвали в проучване на Reuters, прогнозират, че Фед ще вдигне основната си лихва до между
1.5 и 1.75% в сряда.
Днес доларът поевтинява с 0.3%, до 105.69 йени, и се търгува недалеч от достигнатото наскоро дъно от 105.24.
Доларовият индекс поскъпва леко спрямо кошница от шест други основни валути до 90.303 пункта, докато еврото губи
0.2%, до 1.2264 долара.
Вероятността от по-високи лихви в САЩ е бреме за златото, което миналата седмица поевтиня с 0.8%. Рано днес цената на
метала бележи понижение от 1 311.20 долара за тройунция.
Цените на петрола записаха леки понижения, след като приключиха предходната седмица със значителен ръст.
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват с 40 цента, до 65.81 долара за барел, докато фючърсите на щатския лек
суров петрол със срок на доставка през април, които изтичат утре, изгубиха 36 цента, до 61.98 долара за барел.
В. Банкерь
√ Г-20 ще поиска по-строг контрол над криптовалутите
Министрите на финансите и централните банкери на страните от Г-20 се събират днес в столицата на Аржентина и основна
тема на разговорите ще е нуждата от надзор и регулации на криптовалутите.. Заседанието е двудневно и е част от
подготовката за срещата на върха на Г-20, планирана за края на ноември 2018 г.
Финансистите от страните от Г-20 се очаква да призоват международните стандартизиращи организации към по-силен
надзор на криптоактивите и да оценят необходимостта от многостранен отговор, тъй като в определен момент те биха
могли да застрашат финансовата стабилност.
Това се посочва в проектокомюнике от срещата, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.
Технологичните иновации зад криптовалутите имат потенциала да подобрят ефективността и свързаността на финансовата
система, посочват финансовите лидери.
"Криптовалутите обаче създават проблеми при защитата на потребителите и инвеститорите, както и крият риск от
заобикаляне на данъчните закони, пране на пари и финансирането на тероризма. В определен момент те могат да доведат
до усложнения за финансовата стабилност", пише в проекта на документа, в който трябва да завършат разговорите.
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